Παραγωγικός συνεταιρισμός είναι αυτός

αναπτυχ6 ούν σύντομα . Οι λόγοι είναι

μεταξύ μας. Π οια είναι: Ας τα δούμε.

που τα μέλη του μέσω του συνεταιρισμού

δύο. Ο ένας η πολιτική γης και το νο μικό

Μέχρι πριν λίγα χρόνια είμασταν τόσο

οργανώνονται για να ασκήσουν με

πλαίσιο που την καθορ ίζει . Σ · αυτόν τον

λίγοι που δεν δα μπορούσε κανείς

καλύτερα οργανωμένο τρόπο το

το μέα έγιναν βελτιώσεις τα τελευταία

σο βαρά να μιλά για τάξη μηχανικών.

επάγγελμά τους. Το προϊόν και τις

χρόνια. Α ς ελπίσου με σαν μηχανικοί ότι

Είμασταν οι προνο μιού χοι . Μόνοι μας ο

υπηρεσίες που παράγει ο συνεταιρισμός

δα γίνουν περισσότερα . Ο δεύτερος

καδ ένας στο μετερίζι του, ή με άλλους.

δεν το καταναλώνουν οι .συ νεταίροι αλλά

λόγος είναι ο νόμος του ΥΧΟΠ που

οργανωμένοι ή ανοργάνωτοι δεν είχαμε

απευδύνεται σε τρίτους. Ο

ψηφίστηκε για οικοδομικούς

προβλήματα επιβίωσης. Τ ώρα τίποτε απ'

επιχειρη ματίας, δηλ. ο παραγωγός, είναι

συ νεταιρισμούς πρόσφατα και είναι

αυτά δεν ισχύει, ισχύε ι όμως η νοοτροπία

πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη .

ουσιαστ ικά απαγορ ευτικός για την

που μας έμεινε και δεν αλλάζε ι εύκολα.

Α ς πούμε ένα παράδειγμα .

δημιουργία του ς .

Το άλλο σοβαρό ε μπόδιο που δεν ισχύει

Οικοδο μικός συνεταιρισμός

Ο άλλος το μέας που μας ενδιαφ έρει δηλ.

για μας τους μηχ ανικούς μόνο αλλά για

καταναλωτικός, είναι αυτός που δέχεται

ο ι παραγωγικοί συνεταιρισμοί είναι

όλον τον κόσμο rίνα ι η γνώμη που

σαν μέλη όλους όσους έχουν ανάγκη από

δυνατόν να πάρουν την μορ φή

υπάρχε ι για τους συνεταιρ ισμούς και

στέγη. Τα σπί τια που φτ ιάχνει τα

οι κοδομικών (δηλ. κύκλωμα παραγωγής

γενικά για τις συλλογι κές προσπάθειες.

διαδέτει στα μέλη του .

κατοικίας) κατασκευαστικών (κύκλωμα

· Ο πως είπαμε οι σκοπιμότητες

Αν όμως εμείς οι μηχανικοί κάνουμε ένα

παραγωγής έργων) και συνεργατ ικών

σκότωσαν τους σκοπούς των

συνεταιρισμό που έχει σαν μέλη τους

(κύκλωμα μ ελετών). Και οι τρε ις αυτοί

συ νεταιρισμών . Δεν τους άφησαν να

μηχανικούς ή μαζί και υπο μηχανικούς

τομείς το πόσο είναι ανοργάνωτοι στην

αναπτυχδούν να γίνουν αυτόνομα και

και οικοδόμους με σκοπό να φτιάξουμε

Ελλάδα ή π όσο ολιγοπωλιαχοί είναι δεν

ανεξάρτητα κινήματα λαϊκά. Τα

σπίτια ασκόντας το επάγγελμά μαι;; και

περιμ ένετε φυσικά να το μάδετε από

υποτι{)έμενα κίνητρα που τους δό{)ηκαν

να διαδέσουμε τα σπίτια αυτά σε άλλους.

μένα . Βέβαια στο πολλαπλάσιο ισχύουν

χρησιμοπο ιή{)ηχ αν έτσι που τους έ χαναν

μη μέλη του συνεταιρισμού , ο

τα παραπάνω όταν πρόκειται για την

υποχείριους καταστάσεων και τους

συ νεταιρισμός αυτός είναι παραγωγικός.

Μ έση Ανατολή και τα πετρ οδολάρια από

παρουσί ασαν σαν επαίτες που στέκονται

Από την φύση του λοιπόν ο

ό που δα μπορούσαμε να είχα με και να

στα πόδια τους με ελεημοσύνες του

καταναλωτικός συνεταιρισμός αποκλείει

έχουμ ε μεγάλο μερίδιο .

συ νόλου .

την εκμετάλλευση , μπορεί να οργανώσε ι

Τώρα αντί για εισαγωγές πετροδολαρίων

Γ ια να αναπτυχ{)ούν οι συνεταιρισμοί

πολύ μεγάλες μάζες σε πολλούς τομείς, η

έχου με εξαγωγές μηχανικών . Είναι

πρέπ ει να σπάσει αυτό το κλίμα. Να

δύναμή του δεν είναι το κεφάλαιο αλλά ο

φανερή λοιπόν η ανάγκη για

πιστέψει το σύνολο και εμείς φυσικά ότι

μεγάλοι;; αριδμός των μ ελών του και ο ι

συνεταιρισμούς.

οι συνεταιρισμοί είναι λύση , έχουν την

ανάγκες των συνεταίρων.

Τι χρε ιάζεται όμως για να αναπτυχθούν

δυ νατότητα να σταδούν και ν α πετύχουν

· Εχε ι

μικρή

συνεταιρική μερίδα . Είναι η κατ · εξοχήν

οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί; Τ ο νομικό

ανταγων ιστικά.

λαϊκή οικονομι κή μονάδα πραγματικά

πλαίσιο (Ν602/ 1 914) δεν τους εμπ οδίζει.

Αυτά δεν είναι μόνο πίστη μου είναι χι

αυτοδιαχειριζό μενη . Μπορεί να

Τα ε μπόδια βρίσκονται προ ς το παρόν

εμπειρία στην πράξη .

μετατραπεί σε ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα
που να επιρεάζει καταστάσε ις όπως
αλλού .

Ο παραγωγικός συνεταιρισμός δεν
μπορεί να επεκταδεί σε μεγάλες μάζες
λαού είναι από την φύση του
περιορισμένη η βάση που απευδύνεται.

Ορκωτοί Μηχανικοί

Η συνεταιρική μερίδα του παραγωγικού
συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερη από του
καταναλωτικού. Τ ο ιδεολογικό και

κ οινωνικό του π εριεχόμενο είναι σε
δεύτερη μοίρα και πολλές φορές

κινδυνεύει να μετατραπεί σε καδ αρά
κεφαλαιοκρατική επιχεί.ρηση.
Εμάς σαν μηχανικούς μας ενδ ιαφέρουν
και τα δύο είδη συνεταιρισμών. Το τι

Ζ. Ζηνοβιάδης
Εκπρ'όσωπος της Μόνιμης Επιτροπής

Επαγγελματικών Προ6λημάτων
του ΤΕΕΙΤΚΜ

είδους καδεστώς επικρατεί στην
παραγωγή κατοικίας αλλά και έργων
γενικότερα είναι σε όλους γνωστό. δεν

δυο εκπρόσωποι του ΤΕΕ) για την

έχει νόημα να επεκταδώ .

Ο Ο .Μ . είναι ένας καινούργιος {)εσμός

Ο καταναλωτικός οικοδομικός

για την Ελλάδα και πιστεύουμε ότι η

εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτων,

συνεταιρισμός δα μπορούσε να γίνει το

ύ παρ ξη και σωστή του λειτουργία δα

του πρ οσδιορισμού μετοχών Ανωνύμων

όργανο που δα έλυνε το πρό βλημα της

βοηt>1Ίσει στη λύση πολλών προβλημάτων

Εταιρειών που δεν έχουν εισαχ6 εί στο

λαϊκής στέγης , δα συνέβαλε στην

που είτε αντιμετωπίζονται

χρηματιστήριο και την εκτίμηση της

εξυγίανση του κυκλώματος παραγωγής

αποσπασματικά και με όχι συστηματικό

αξί ας κινη τών πραγμάτων μεγάλη ς αξίας

κατοικίας και την ορδολογική του

τρόπο, είτε δεν αντιμετωπίζονται

π.χ. έργα τέχνης, συλλογές κ.λπ .

οργάνωση. Είναι γνωστό ότι στο κύκλωμα

καδόλου .

Πρόταση της Μ όνιμης Επιτροπής είναι

αυτό και η μεγάλη πλειοψηφία των

Π αρόμοιος {)εσμός σε λειτουργία σήμερα

να επεκταδεί ο δεσμός και σε fiέματα

μηχανικών είναι τα δύματα και όχι οι

είναι α) οι ορκωτοί λογιστές, για την

τεχνι κά, της αρμοδιότητας των

6ύτες.

άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των κάδε

μηχανικών όλων των ειδικοτήτων έτσι

Δυστυχώς οι καταναλωτικοί ο ικ οδο μικοί

φύση ς οικονομικών οργανισμών της

ώστε να καλυφ{)ουν ο ι σοβαρότατες

συνεταιρισμοί δεν αναπτύχ{)ηκαv στην

χώρας και β) τ ο σώμα των ορκωτών

ανάγκες που σή μερα μένουν ακάλυπτες .

Ελλάδα και ούτε πρόκε ιται να

εκτιμητών (στο οποίο συμμετέχουν και

Η {) εσμο{) έτ η ση του Ο.Μ. δεν έχει στόχο
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να λύσει προ βλή ματα ανεργiας αλλά ούτε

α3 · Ελεγχος Υλικών

κριτήρια όπως:

και να αφ αιρέσει το αντικείμενο

α4 Τ εχνική πληρότητα μελέτης σύ μφωνα

β1 Όγκος εκτελουμένων έργων

οποιουδήποτε. Στοχεύει στη δημιουργία

με σύγχρονες προδιαγραφές.

β2 Βαt>μός εκβιομηχάνισης_

ενός οργάνου με αντικειμενική,
εξειδικευμένη και υπεύ{)\ινη γνώμη , για

β. Χρηματοδοτούμενες επενδύσεις

προβλήματα τεχνικής φύσης, όπου η

-

Δάν ε ια

επιστημον ικά τεκμηριωμένη ερ μηνεία

βοηθά στην επίλυ ση και την

.

αποκατάστασή της καθώς και στην ορθη
απόδ οση τυχόν ευθυ νών.

Ο Ο.Μ. είναι ένας νέος τομέας
δραστη ριότητας των μηχ ανικών, η
απουσία του οποίου έχει σαν συνέπεια

σοβαρή απώλεια πόρ ων για το Δημόσιο,
συσσώρευση προβλημάτων από την
αντικανονική εξέλιξη έργων μεγάλης
κλίμακας, υπερεκτίμηση των
περιουσιακ ών στοιχείων των
επιχειρήσεων προκειμένου να

δανειοδοτηθούν με ποσά που
αξία τους, σπατάλη του Δημοσίου
χρήματος από την ανεξέλεγκτη χρήση

χρημάτων που έχουν δοθεί για άλλους
σκοπούς κ.λπ. Ακόμα η συμβολή του

Ο.Μ. είναι θε μελιώδης για την επίλυση
προβλημάτων που δεν αποτιμώνται
άμεσα σε χρήμα αλλά έχουν σοβαρές

επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο όπως
ατυχήματα μεγάλης έκτασης,
προβλήματα ρύπανσης κ.λπ .
για τη σωστή αντιμετώπιση αυτών των

περιπτώσεων λοιπόν, προτείνουμε το

Σ.Ο.Μ ., ένα ευέλικτο όργανο, το οποίο
μπορεί να συγκεράσει την πείρα και τη
γνώση όλων των ειδικοτήτων των
μηχανικών και το οποίο δίνει την

δυνατότητα στη ν πολιτεία και το
κοινωνικό σύνολο, παρακάμπτοντας τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες να
επεμβα ίνουν άμεσα για την διαφύλαξη
των συμφε ρόντων τους.

Οι ορκωτοί Μηχανικοί δεν είναι δημόσιοι
υπάλληλοι, ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες
αλλά δημόσιοι λειτουργοί κ αι

ευελπιστούμε ότι δα αποτελούν εγγύηση,
για την διαφύλαξη των συμφερόντων του
κοινωνικού συνόλου.

1·

Αρθρο 1

Αντικείμενο

Το αντικεί μενο του ΣΟΜ καλύπτει το
Δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, η δραστηρ ιότη τα του
ΣΟΜ μπορεί να επεκτείνετα ι σε:

αν αυτό κρίνεται απαραίτητο μόνο
ύστερα από κοινή απόφαση του Ε.Σ. και
των εποπτευόντων υ πουργείων.

Σε περ ιπτώσεις επενδύσεων στον

γ. Σ ε σύνθετα έργα ή σε περιπτώ?εις

δευτερογενή τομέα όπου παρέχονται

έργων όπου υπάρχει αντικειμενικη

κίνητρα (Ν.

αδυναμία προόδου από ένα Ο.Μ.,

1262)

και υπάρχε ι ευνοϊκή

δανε ιοδότηση, το ΣΟΜ μπορεί να

επιβάλλεται η συνεργασία δύο ή

παρέμβει αφού αυτό ζητηθεί από τους

περισσοτέρων ειδικοτήτων Ο.Μ ., μετά

ενδιαφερόμενους φορείς σε θέματα

από απόφαση του Δ.Σ.

όπως:

βt Τήρηση μελέτης

1·

β2 Π ρόοδος εργασιών

Αρθρο 3

β3 Υλικά μηχανολογικού εξοπλισμού
β4 Αντιστοιχία και συμφωνία αξίας
επένδυσης

Αρμοδιότητες

- Δανειοδότησης.

α. Κάθε Ο.Μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί

υπερβαίνουν σημαντικά την πραγματική
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μόνο στην ειδικότητά του.

γ. Κοινωνικά δέματα

β. Η κρίση του Ο.Μ. είναι τελεσίδικη.

· Εφεση

Σε περιπτώσεις γεγονότων όπου η

Ε.Σ . του σώματος ορκωτών μηχανικών

είναι αυξημένη και τα οποία δεν

(Σ .Ο.Μ.).

αποτιμώνται άμμεσα σε χρήμα, το ΣΟΜ

γ. Ο διορισμός του Ο.Μ. για

μπορ εί να επέμβει σε δέματα όπως:

συγκεκριμένο έργο γίνεται από το Δ.Σ.

γ l Μ εγάλης έκταση ς ατυχήματα

του Σ.Ο.Μ. και πρέπει να είναι κοινής

γ2 Ι διαίτερα έντονη επιβάρυνση του

περιβάλλοντος σαν αποτέλεσμα κάποιας
παραγωγικής δραστηριότητας

· Αρνηση

αποδοχής κάποιου Ο.Μ. πρέπει

δ. Αποδεδειγμένο τεχνικό σφάλμα Ο .Μ.

μπορεί να ασχοληδεί σε κάδε φύσης

τεχνικό θέμα όταν αυτό ζητηθεί, με την
προϋπόθεση ότι είναι μέσα στις

συνεπάγεται διοικη τικές κυρώσεις που
φθάνουν μέχρι και της διαγραφής του αν

αποδειχδεί ότι υπάρχει δόλος.

αρ μοδιότη τές του.

Προκ ειμένου να προστατευθεί ο Ο.Μ.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι το ΣΟΜ δεν
υ ποκαt>ιστά τις Τ εχνικές Υπηρεσίες του
Δημοσίου ή των Δ η μοσίων Οργανισμών

(Τράπεζες κ.λπ.) που σή μερα υπάρχουν.
Τη δημιου ργία του Σ ΟΜ βλέπουμε μέσα
από την ανάγκη ύ παρξης ενός ευέλικτου

.

γραφειο κρατικές δ ιαδικασίες, θα μπορει
να εκφράζει υπεύθυνη και τεχνικά
τεκμηριωμένη θέση.

από αναπόφευκτα ανθρώπινα

σφάλματα, όλοι οι Ο.Μ. καλύπτονται από
ασφάλεια εργασίας με ευθύνη του ΣΟΜ.
ε. Η ιδιότητα του Ο.Μ. είναι
ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε άλλη
επαγγελματική δραστηριότητα.

στ. Ο Ο.Μ. μπορεί κατά την πρ όοδο του
έργου, να δηλώσει στο Δ.Σ. αδυναμία
παραπέρα εκτέλεσης, που πρέπει να
είναι σαφώς αιτιολογημένη. Στην
περίπτωση αυτή, με απόφαση του Δ.Σ.

ι .Αρδρο 2
Κλιμ άκωση

αποδοχής από τα συμβαλλόμενα μέρη.
να είναι σαφώς αιτιολογημένη.

δ. Π έρα από τα παραπάνω το ΣΟΜ

φορέα που έξω από χρονοβόρες

στην απόφαση, σαφώς

αιτιολογημένη, μπορεί να γίνει μόνο στο

ευαισθησία του κοινωνικού συνόλου

το έργο ανατίθεται είτε σε άλλο Ο.Μ.,

είτε συνεχίζεται με την συνεργασία
καταλλήλων ειδικοτήτων.

-

οργάνωση γραφείων

ορκωτών Μηχανικών (0.Μ.)
α. Τα γραφεία των Ο .Μ. διαρθρώνονται

ζ. Η άρνηση εκτέλεσης συγκεκριμένης
εργασίας από Ο.Μ. πρέπει να είναι
σαφώς αιτιολογημένη. Η επί σειρά
άρνηση αποδοχής έργου, συνεπάγετα ι

κατά ειδικότητα και απαρτίζονται από:

κυρώσεις και έως διαγραφή του από το

α J Ορκωτό Μηχ ανικό (0.Μ.)

ΣΟΜ .

α2 Βοηθούς Ο.Μ .

α. Δημόσια έργα

α3 Δ όκ ιμους Ο.Μ .

Η παρέμβαση του ΣΟΜ γίνεται όταν

γραφείο κ αΟο ρίζεται με απόφαση του

Ο αριθμός των Β .Ο.Μ . και Δ.Ο.Μ. ανά

ζητηθεί από την πολιτεία, τη Δικαιοσύνη

Ε .Σ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. Θα

ή από ιδιώτη , σε περιπτώσεις

πρέπει να προβλέπεται ανώτατος

αντικανονικής εξέλιξης δημοσίων έργων

αριθμός ΒΟΜ και ΔΟΜ ανά γραφείο.

1·

Αρθρο 4

Προσόντα κα ι προϋποθέσε ις για την
αναγνώριση Ορκωτού Μηχανικού

μεγάλης κλίμακας, ό πως είναι π.χ.

β. Ο αριθμός των Ο.Μ . ό πως και η

αl

Ορκωτοί Μηχανικοί μπορούν να γίνουν

γεωγραφική κατανομή των γραφείων στη

οι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων. Η

χώρα , καt>ορίζεται από το Ε.Σ. με

αναγνώριση μπορεί να γίνει για μία ή

Τήρηση μελέτης

α2 Πρόοδος εργασιών

.

Ο αριθμός των Ο.Μ. μπορει να αυξηθει ,

περισσότερες ειδικότητες ανάλογα με τις

σαν Ο . Μ . μέσα δυο χρόνια είναι

γνώσεις του υποψή φιου.

μηδαμινή.

α. Ο Ο . Μ. πρέπει να είναι

στ. Αν δεν ασκεί με σωστό τρόπο τα

διπλωματούχος Μηχανικός Ελληνικού ή

καθήκοντά του και κρίνεται ακατάλληλος

ξένου Π ολυτεχνείου και να είναι μέλος

για το έργο του .

του ΤΕΕ .

ζ. Αν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά δυο
Αρμοδιότητες:

β. Να έχει Ελληνική υ πηκοότητα.

φορές με ποινή αργίας, βάσει
πειθαρχικού κανονισμού, παραπέμπεται

έ:τος της

ηλικίας του .

στο ανώτερο όργανο με το ερώτημα της

δ. Να έχει ασχοληθεί τουλάχιστον

15

7

Διοικητικό Συμβούλιο

γ. Να μην υπερβαίνει το

550

' Αρδρο

διαγραφής από το σώμα των Ο.Μ .

χρόνια με θέματ α τη ς αρ μοδιότητάς του.

η . Αν εκδοθεί δικαστική απόφαση που

Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο

του αφαιρεί το δικαίωμα να υπηρετεί σε

αντικείμενο πρέπει να αποδεικνύε ται

τομείς κοινή ς ωφέλειας (στέρηση

κατά περίπτωση , π.χ. πίνακες έργων με

πολιτικών δικαιωμάτων).

τους σχετικούς προϋπολογισμούς, χρόνος

θ. Αν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις που

α. Εκδίδει γενικούς κανονισμούς και
οδηγίες που αφορούν το έργο του Ο . Μ.

· Εχει

τη δυνατότητα να αναθέτει σε

ομάδα 0.Μ. την μελέτη δεμάτων που
αφορούν το έργο του Ο.Μ . και την
κατάρτιση υποδειγματικών μεθόδων .
β . Καθορίζει με ειδικές αποφάσεις κατά
περίπτωση , την αμοιβή του

μεταπτυχιακών σπ ουδών κ.λπ. Π ιο

δα μπορούσαν να επηρρ εάζουν την

προσφερόμενου έργου, με βάση τον όγκο

συγκεκριμένες απαιτή σεις πρέπει να

δραστηρ ιότητά του σαν Ο.Μ.

του έργου, τον απαιτούμενο χρόνο και τα

οριστούν ειδικά για κάδε ειδικότητα π.χ .

ι. Εφόσον καταδικάστηκε σε

Δ ιευθυντής εργοταξίου για

3

χρόνια ή

προϊστάμενος παραγωγής κ.λπ. Στην
περίπτωση ενδιαφερόμενου με

3 ετή

γενικά έξοδα. Οι αποφάσεις αυτές

οποιαδήποτε ποινή για κάποιο από τα
αδικήματα του άρθρου

18

του

ομ.

18 11 / 195 1 ή για παράβαση του Νόμου

επιτυχή υπηρεσία σαν βοηθ ού Ο. Μ .,

περί Ανωνύμων Εταιρειών.

απαιτούνται

ια. Η διαγραφή Ο.Μ. δημοσιεύεται στην

1Ο

χρόνια πείρας στον τομέα

του, όπως ορίζεται παραπάνω .

εφημερίδα της Κ υ βέρνησης καθώς κα ι σε

ε. Ο υποψήφιος Ο .Μ. δεν πρέπει να

δυο ημερήσιες εφημερίδες. Κατά της

συμμετέχει ή να έχει οικονομικά

απόφασης για διαγραφή υπάρχει η

συμφέροντα σε επιχειρήσε ις που θα

δυνατότητα έφεσης μέσα σε

επηρέαζαν την δρασ τηριότητά του σαν

από την επίδοση της απόφασης στο

Ο.Μ.

ανώτερο όργανο που αποτελείται από:

10

μέρες

στ. Δεν πρέπει να έχει σε βάρος του

1. · Ενα

δικαστική απόφαση που να του αφαιρ εί

Πρόεδρο.

τη δυνατότητα να διαχειρίζεται δέματα

2.

κοινής ωφέλειας .

του Ο . Μ . ή καθηγητή της Π ολυτεχνική~

σύμβουλο Επικρατείας σαν

Εκπρόσωπο του ΤΕΕ της ειδικότητας

ζ. Δεν πρέπει να έχει σε βάρος του

Σχολής αντίστοιχης ειδικότητας.

καταδίκη σε φυλάκιση μεγαλύτερη των

3. · Εναν Αρεοπαγίτη .

μηνών. Σε περίπτωση φυλάκισης

Τ α μέλη αυτά διορί ζοντ αι με κοινή

6
μέχρι 6

μηνών εξετάζεται εάν ο λόγος της

απόφαση των Υπουργών των

καταδικαστικής απόφασης έρχεται σε

εποπτευόντων Υπουργείων , με τριετή

σύγκρουση με την ανάγκ η να εμπνέει η

θητεία , μετά από πρόταση των

προσωπικότητα του Ο . Μ. εμπιστοσύνη

αντίστοιχων σωμάτων.

για το ρόλο και τα καθήκοντά του.

ιβ . Οι Ο .Μ . που διαγράφονται από το

η. Τελική επιλογ ή των υπ οψη φίων

σώμα για κάποια από τις π αραπάνω

γίνεται ύστερα και από προφορική

περιπτώσεις, εκτός από τις β ,γ,δ, δεν

συνέντευξη από το Εποπτι κό Συμβούλιο.

δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε

1·

ιδ ιωτική εργασία χωρίς την έγκριση του

Αρθρο 5

Ε.Σ. πριν από την παρέλευση διετίας από
την διαγραφή τους .

Π ε ιθαρχική ευ&ύ νη και διαγραφή
Ορκωτού Μηχανικού
Ο ορκωτός μηχανικός χάνει τον τίτλο του

στις παρακάτω περιπτώσ εις:

1

'Αρθρο 6

Εποπτικό Συμβούλιο

α. Μ ετά από προσωπική παραίτησή του .

Το Ε.Σ. απαρτίζεται από εκπροσώπους

β. Αν γίνει Δημόσιος υπάλληλος ή

κο ινωνικών φορέων κα ι τη ς πολιτείας και

υπάλληλος σε Ν Π ΔΔ ή ΟΓΑ .

καθορίζεται με νόμο.

γ. Αν συμπληρώσει το

650

έ:τος της

ηλικίας του.

δ. Αν εξαιτίας πνευ ματικού ή σωματικ ού
ατυχ ήματος δεν μπορεί να εκπληρώσει
τα καθήκοντά του . ( Η απόφαση
παίρνεται από τριμελή επιτροπή γιατρ ών
που ορίζεται από το Εποπτικό
Συμβούλιο) .
ε. Αν για tνα τουλάχιστον χρόνο έχει
πάψει να ασκεί το επάγγελμα χωρίς
σοβαρή αιτία ή αν η δραστη ρ ιότητά του

Αρμοδιότητες:

α. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο Σ.Ο.Μ.
και στο έργο του.

β. Αποφαίνεται για τους διορ ισμούς στο
Σ .0.Μ.
γ. Αποτελεί το πειθαρχικό όργανο του
Σ.Ο. Μ . μετά από αιτιολογημένη πρόταση
του Δ.Σ.

αποτελούν τίτλους εκτέλεσης γ ια την
είσπρ αξη των αμοιβών σε περίπτωση ,

που καθυστερεί η καταβολή τους.
γ. · Εχει την ευδύνη για την οργάνωση και

λειτουργία τ ου ΣΟΜ, για την πρόσληψη
του απαιτού μενου βοηθητικού
προσωπικού καθώς και για τον
καθορισμό των αμοιβών του . Επίσηι; έχει
την δυνατότητα να ζητήσει από την
πολιτεία την χρήση εργαστηρίων για την
υποβοήθ ηση του έργου του Ο.Μ .

δ. · Οποτε απο την φύση του
αντικειμένου απαιτούνται ιδιαίτερες
επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις, έχει
την δυνατότητα να προσλα μβάνει ένα ή
περισσότερους τεχνικούς συμβούλουι;,
των οποίων καθορίζει και την αμοιβή.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ειδικός

σύμβουλος σL νεργάζεται με τον
αντίστοιχο Ο.Μ .

1.

Αρδρο 8

Μ ετά την αίτηση για
πραγματογνωμοσύνη, κατατίθεται στην

Τ ράπεζα παράβολο υπέρ του ΣΟΜ. Το
παράβολο καθορίζεται από το Διοικητικό

συ μβούλιο και δεν επιστρέφεται στην
περίπτωση ανάκλησης τη ς αίτησης από
τον αιτούντα.

1·

Αρδρο 9

Αποδοχές Ο .Μ ., Β . Ο . Μ. , Δ.Σ.
Οι μηνιαίες αποδοχέι; των Ο . Μ ., 8 .0 .Μ .
και Δ .Σ. καθορίζονται σε σταθερή β άση
(αποδοχές Δημοσίων υπαλλήλων

συγκεκριμένου βαθμού) και είναι
άσχετες από τα έσοδα του Σ.Ο.Μ . Σε
περιπτώσεις που τα έσοδα του Σ . Ο.Μ.
δεν επαρκούν, η κάλυψη των αναγκών

του Σ .Ο. Μ . γίνεται από την πολιτεία .
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~Ά_
ρορ_ο1ο~~~~' ΟΑyρονόμος
Ενστάσεις στις πραγματογνωμοσύνες
του Ο . Μ.

Τ οποyράψος Μηχανικός
και το π~ριβάΛΛον

Στην περίπτωση ενστάσεων, σαφώς
α ιτιολογημένων, το Ε .Σ. αναδέτει σε

Η εμπειρία στο Α.Π.Θ .

τριμελή ομάδα Ο . Μ . ή και σε ειδικό
συνεργάτη αν κρίνεται απαραίτητο , τη ν

επανεξέταση του δέματος. Στην
περίπτωση που το νέο πόρισμα

ταυτίζετα ι με το προη γού μενο τα έξοδα
της αμοιβής βαραίνουν τον

ενδιαφερόμενο. Εάν το νέο πόρισμα είναι
διαφορετικό, χωρίς την ύπαρξη
καινούργιων δεδομένων, τα έξοδα

βαρύνουν το Σ.Ο.Μ .

· Ενσταση

Αγρ~νόμος Τοπογράφος Μηχανικός,
Τομεας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας
και Χαρτογραφίας

για τ ην

ουσία της πραγματογνωμοσύνης μπορεί

Τμήμα Αγρ . Τοπο. Μηχανικών του Α . Π. Θ.

να κινηδεί και αυτεπάγγελτα, από την
Δικαιοσύνη.

Γιάννης Μανιάτης

•
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1.

Εισαγωγικά

εγκαταλείπεται η οπτική της

Το ζήτημα τη ς υπο βά{)μ ισης του

Π εριβάλλοντος, παρά την ύπαρξή του
από παλιά, άρχισε να συνειδητοποιείται,
σε παγκόσμιο επίπεδο, στις αρχές τ η ς
δεκαετίας του

· 70,

με πρώτο χρονικό

ορόσημο το Συνέδριο του Ο. Η .Ε. για το
περ ιβάλλον που έγινε στη Σ τοκχόλμη το

αντιμετώπισης του φυσικού
περιβάλλοντος σαν αντιπάλου που
πρέπει να κ ατακτηδεί. Ταυτόχονα,
διαπιστώνεται η αναγκαιότητα
εμπλουτισμού παραδοσιακών
«περιβαλλοντικών» επ ιστη μ ών
{οικολογία, βιολογία, μετεωρολογία,

1971 .

γεωπονία κ.ά.) με νέει; αντιλήψεις και η

Η ενεργειακή κρίση και η καδημερινή

σπουδαιότητα τηι; συμβολής νέων, αλλά

διαπίστωση της διαρκούς (και με όλο και
μεγαλύτερους ρυδμούς) περιβαλλρντικής
υποβάθμισης, αποτέλεσαν τους

καταλύτες αφύπνισης πλατιών λαϊκών
στρωμάτων, τόσο στη Δύση (κατά κύριο

λόγο), όσο και στην Ανατολή .
Ταυτόχρονα , το φούντωμα του
τρικοσμικού εi>νικοαπελευδερωτικού
κινήματος και οι διαρκείς ρή ξεις του με
το παγκόσμιο μητροπολιτικό
καπιταλιστικό σύστη μα, όξυνε την

καπιταλιστική κρίση κα ι παράλλη λα
επέτρεψε το σταμάτη μα της ένταξης των

και παραδοσιακών επιστημών στην
μελέτη προβλημάτων υποβάθμισης του
περιβάλλοντοι; (στατιστική, κυβερνητική ,

κοινωνιολογία κ.λπ.). Συνειδητοποιείται
έτσι ότι το ζήτημα του περιβάλλονος δεν
μπορεί να αποτελεί ούτε αντικείμενο
ιδιοποίησης από συγκεκριμένους
κλάδους επιστημών, ούτε αρμοδιότητα
της κρατικής μηχανικής, αλλά αντίδετα

ότι απαιτείται η οπτική γωνία όλων
σχεδόν των επιστημών και η ανάληψη
ευθύνης κα ι πρωτοβουλιών από τα

μαζικά ριζοσπαστικά κινήματα 1 •

χώρων αυτών στον π αγκόσμιο
καταμερ ισμό εργασίας σαν δεξαμενή ς

άντλησης πρώτων υλών και
εγκατάστασηι; ρυπογόνων βιομηχανιών.
Μέσα σ· ένα τέτοιο κλίμα , άρχισε
γρήγορα να διαφοροποιείται και η
δεώρηση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Από την αποσπασματική

2.

Ο ρόλοι;; του Κτηματολογικού

Συστήματοι;; Πληροφοριών και τηι;;
Φωτοερμηνείαι;; Τηλεπισκόπησηι;; στην
Παρακολούf)ηση του
Π εριβάλλοντοι;;

αντιμετώπιση και τη θεώρηση μέσα από
καδαρά τεχνοκρατικό πνεύμα, περνούν
σταδιακά οι ανδρώπινες κοινωνίες στην
ολοκληρωμένη και πολυπρισματική

2.1.

Κτηματολογικό Σύστημα

Πληροφο ρ ιών κα ι Π εριβάλλον

παρέμβαση καδώς και στην

Το Ολοκληρωμένο Κτηματολογικό

αλληλοσύνδεση ποιότητας του φυσικού

Σύστημα Πληροφοριών αποτελεί την

περιβάλλοντος και αναβάδμισης της

απαραίτητη υποδομή για την καταγραφή

ποιότητας ζωής.

της κατάστασης και τη λήψη μέτρων

Γίνεται όλο και πιο φανερό ότι απαιτείται

Πολιτικής Γης που αφορούν το φυσικό

η ένταξη του ανθρώπινου είδους στις

δι αδέσιμο « Γη ».

διαδικασίες της φύσης και

Αναμφισβήτητα δεν μπορεί (και δεν

